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A. Studier av underliggande emotionella och neurala mekanismer som förklarar åldersskillnader i förmåga att känna 

igen känslor 

Igenkänning av emotionell information är av stor betydelse för social och emotionell funktion i vardagen. Tidigare 

hjärnavbildningsstudier har undersökt emotionell igenkänning (exempelvis av ansiktsuttryck) på gruppnivå och ignorerat det 

faktum att detta är ett individuellt fenomen. Med ”precision neuroimaging” studeras enskilda individer vid många upprepade 

tillfällen istället för ett flertal individer vid få tillfällen som i gruppstudierna. Att använda precision neuroimaging för att 

studera hjärnfunktion associerad med igenkänning av emotionell information är ett idag outforskat territorium som har 

potential att dramatiskt öka vår förståelse av hur den ”emotionella hjärnan” fungerar. 

Syftet med detta neurovetenskapliga projekt är att studera enskilda yngre och äldre vuxna individer vid upprepade 

hjärnavbildningssessioner för att undersöka de beteende- och hjärnmekanismer som kan förklara åldersrelaterade skillnader i 

emotionell igenkänning. 

Multimodal multivariat metodik kommer användas för dataanalys vilken inkluderar funktionella och strukturella hjärndata, 

subjektiva svar och olika fysiologiska mått. Alla analyser görs på individnivå, vilket innebär att statistiska modeller anpassas 

separat till data från varje deltagare. Individerna är i projektet kontroller för varandra. Standardiserade funktionella och 

strukturella hjärndataanalysmetoder kommer att användas i kombination med explorativa AI approacher för att identifiera 

korrelationer inom och mellan olika hjärnnätverk och beteendeutfall. 

Projektet är beroende av avancerad dataanalys och kräver därför intresse av och en gedigen förståelse för dataanalysmetoder.  

För mer information om projektet, kontakta Håkan Fischer, hakan.fischer@psychology.su.se. 

 

A. Investigating underlying emotional and neural mechanisms explaining adult age-differences in emotion 

recognition ability 

Recognition of emotional information is of importance for social and emotional function in everyday life. Previous 

neuroimaging studies have investigated emotion recognition (for example of facial expressions) at a group level ignoring the 

fact this is an individual phenomenon. Precision neuroimaging focus on single subjects and many repeated trials. Using 

precision neuroimaging to study human brain function associated with emotion recognition is an unexplored territory, which 

has great potential to increase our understanding of how “the emotional brain” works. 

The aim of this neuroimaging project is to study single young and older subjects during repeated scanning sessions to 

investigate behavioral and brain mechanisms that can explain adult age differences in emotion recognition. 

A multimodal multivariate data analysis approach will be used including functional and structural brain data, subjective 

responses and various physiological measures. All analyses are conducted at the individual level, meaning that statistical 

models are fit separately to data from each participant, and individuals in the project are controls for each other. Standard 

functional and structural MRI data analysis approaches will be used in combination with explorative AI for identifying 

correlations within and between patterns of brain connectivity and behavioral outcome measures. This as a proof-of-concept 

project in the forefront of a coming paradigm shift in cognitive neuroscience which will eventually open new scientific 

venues. 

The project depends on advanced data analysis, and thus requires interest in and a solid understanding of data analysis 

methods. 

For more information about the project contact Håkan Fischer, hakan.fischer@psychology.su.se. 

 

  



B. Neurala mekanismer vid social emotionsreglering 

Vår förmåga att reglera våra emotioner och minnen från situationer då vi känt oss hotade och rädda skapar motståndskraft 

mot psykisk ohälsa hos både barn och vuxna. Å andra sidan kan brister i förmågan till emotionsreglering leda till rädslo-och 

ångestrelaterade sjukdomar, som utgör den vanligaste formen av psykisk sjukdom och som begränsar miljontals människors 

liv. Majoriteten av vuxna med en ångestdiagnos uppfyllde diagnoskriterierna redan under tonåren men trots detta har 

forskningen nästan uteslutande fokuserat på vuxna individer. Projektet tar avstamp i att övergången till tonåren är en särskilt 

känslig utvecklingsperiod då det sker omfattande förändringar i de neurala system som är involverade i emotionsreglering. 

Dessa neurala förändringar, tillsammans med den ökade mottagligheten för social påverkan under tonåren, kan både bidra 

till att tonåringar löper en ökad risk att utveckla ångestrelaterad problematik och att de gynnas mindre av existerande 

behandlingar som är utvecklade för vuxna. 

Projektet använder avancerade hjärnavbildningsmetoder för att kartlägga hur de neurala system som stödjer rädsloreglering 

utvecklas och stabiliseras i övergången till tonåren och studera hur ökad mottaglighet för sociala signaler kan utnyttjas för att 

optimera deras rädsloreglering. Projektet sker i samarbete med Leidens Universitet i Nederländerna och i projektet finns 

redan insamlade hjärnavbildningsdata som syftar till att kontrastera den neurala utvecklingen av två grundläggande former 

av rädsloreglering (extinktion och kognitiv emotionsreglering). Projektet innebär också möjligheten att genomföra 

hjärnavbildningsexperiment i Sverige för att studera hur socialt stöd kan optimera rädsloreglering. 

För mer information om projektet kontakta Armita Golkar armita.golkar@psychology.su.se 

 

B. Neural mechanism during social emotion regulation 

While successful emotion regulation promotes resilience and wellbeing across the lifespan, early adolescence is a 

particularly sensitive period for the onset of threat and anxiety-related disorders. Accumulating research demonstrates that 

dramatic developmental changes in threat regulation occur in the transition to adolescence. More specifically, these changes 

are characterized by deficits in threat regulation and safety learning, which might render standard clinical treatments 

ineffective in this age group. This project addresses this issue by capitalizing on the fact that adolescence represents a unique 

transitional period during which neuronal circuits are particularly susceptible to social information and peer influence and 

exploits these qualities to augment safety learning and threat regulation. 

To achieve this, this project will use advanced neuroimaging methods to detail the development of the neural systems 

supporting threat regulation in the transition to adolescence, and investigate how these processes can be optimized by social 

support. The project is conducted in close collaboration with Leiden University, The Netherlands. As part of the project, we 

have access to already collected neuroimaging data, which will enable us to contrast the neural development of two 

fundamental forms of threat regulation (extinction learning and cognitive emotion regulation). The project also offers the 

possibility to conduct a neuroimaging study in Sweden to study how social support can optimize threat regulation. 

For more information about the project, please contact Armita Golkar armita.golkar@psychology.su.se 
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C. Låt oss prata om icke-verbal kommunikation. Undersökning av interpersonell psykoterapeutisk interaktion och 

dess effekt på behandlingsresultat med hjälp av AI och tidsserieanalyser 

Psykisk ohälsa beräknas vara den främsta orsaken till sjuklighet och dödlighet globalt 2030 enligt WHO (2011). Vad som 

gör en terapeut kompetent och en psykoterapeutisk behandling effektiv studeras just nu. Det finns dock en växande 

konsensus inom psykoterapiforskningen att psykoterapeutisk behandling bör studeras som ett dyadiskt dynamiskt system. 

Det är viktigt att utforska de kommunikationsmönster som uppstår över tid mellan klient och terapeut i både deras icke-

verbala och verbala komponenter. I detta banbrytande tvärvetenskapliga projekt sammanförs områdena psykologi och 

datavetenskap. Kombinationen av forsknings- och utvärderingsmetoder från datavetenskapens område med 

psykoterapiforskningens forskningsmetoder, samt kombinationen av verbala och icke-verbala data i utvärderingsstrategin, 

skapar en innovativ progression inom detta tvärvetenskapliga område. 

Interpersonell kommunikation är mycket komplex eftersom båda parter samtidigt är avsändare och mottagare av icke-

verbala och verbala signaler. För att förstå interpersonell kommunikation i sin helhet måste även icke-verbal kommunikation 

analyseras systematiskt och kopplas till det verbala innehållet. Icke-verbal kommunikation är multimodal och innefattar till 

exempel kropp/huvudposition och rörelser, ansiktsuttryck, ögonrörelser eller känslomässig prosodi. Dessa icke-verbala 

signaler utgör också en del av de komplexa interaktionella synkroniseringsmönster som inkluderar effekter av känslomässiga 

uttryck. I projektet avser vi att använda ny digital teknik för att ge objektiva mått på ovanstående aspekter av icke-verbalt 

beteende. Fyra grupper av psykoterapier kommer att studeras: KBT och PDT (båda utbildningsterapeuter), erfarna 

psykoterapeuter samt online-behandling. Data kommer att analyseras med metoder som maskininlärning och 

tidsserieanalyser för att undersöka vilka icke-verbala beteendemönster som kan förutsäga resultatet av terapin. Detta 

möjliggör helt nya sätt att analysera processer som är centrala för resultatet av psykoterapeutisk behandling. Ett övergripande 

mål är att fylla kunskapsluckor avseende icke-verbal kommunikation och dess relation till verbala 

kommunikationskomponenter och till behandlingsresultat. Denna nya kunskap kommer att förbättra 

psykoterapiutbildningen, som i sin tur ger bättre utbildade psykoterapeuter och bättre fungerande behandlingar, samt mindre 

psykisk ohälsa i befolkningen, och till minskade kostnader för samhället som helhet. 

För mer information om projektet kontakta: stephan.hau@psychology.su.se 

 

C. Let's talk about non-verbal communication: Investigation of interpersonal psychotherapeutic interactions and 

their effect on treatment outcomes using AI and time series analysis. 

Mental illness is estimated to be the leading cause of morbidity and mortality globally in 2030 according to WHO (2011). 

What makes a therapist competent and a psychotherapeutic treatment effective is currently being studied. However, there is a 

growing consensus in psychotherapy research that psychotherapeutic treatment should be studied as a dyadic dynamic 

system. It is important to explore the communication patterns that arise over time between client and therapist in both their 

non-verbal and verbal components. In this groundbreaking interdisciplinary project, the fields of psychology and data 

science are brought together. The combination of research and evaluation methods from the field of data science with the 

research methods of psychotherapy research, as well as the combination of verbal and non-verbal data in the evaluation 

strategy, creates an innovative progression in this interdisciplinary field. 

Interpersonal communication is very complex as both parties are simultaneously senders and recipients of non-verbal and 

verbal messages. In order to understand interpersonal communication in its entirety, non-verbal communication must also be 

analyzed systematically and linked to the verbal content. Non-verbal communication is multimodal and includes, for 

example, body/head position and movements, facial expressions, eye movements or emotional prosody. These non-verbal 

signals also form part of the complex interactional synchronization patterns that include reflections of emotional expression. 

In the project, we intend to use new digital technology in order to provide objective measures of the above aspects of 

nonverbal behavior. Four groups of psychotherapies will be studied: CBT and PDT (both training therapists), experienced 

psychotherapists as well as online treatment. Data will be analyzed with methods such as machine learning and time series 

analyses in order to investigate which nonverbal behavioral patterns can predict the outcome of therapy. This enables 

completely new ways of analyzing processes that are central to the outcome of psychotherapeutic treatment. An overall goal 

is to fill knowledge gaps regarding non-verbal communication and its relation to verbal communication components and to 

treatment outcomes. This new knowledge will improve psychotherapy education, which in turn provides better-trained 

psychotherapists and better-functioning treatments, as well as less mental illness in populations, and at reduced costs to 

society as a whole. 

For more information about the project, please contact: stephan.hau@psychology.su.se 
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D. Konsekvenser av övergången till distansarbete i samband med COVID-19 pandemin för livsbalans, arbetskvalitet 

och hälsa 

Doktorandarbetet omfattar studier om vilka effekter distansarbete har på livsbalans, arbetstid och arbetskvalitet samt hälsan. 

Inom projektet kommer vi att undersöka faktorer som förvärrar/mildrar effekterna av distansarbete samt bakomliggande 

orsaksmekanismer. Projektet kommer ge information om vem som gynnas eller missgynnas av distansarbete och ge 

arbetsgivare, arbetstagare samt beslutsfattare ny kunskap om praktiker och mekanismer involverade i distansarbete. 

Doktoranden kommer att arbeta i ett pågående projekt finansierat av Forte. Doktorandarbetet omfattar kvantitativa analyser 

på befintligt material från vår databas SLOSH (Svenska Longitudinella studien Om Sociala förhållanden, arbetsliv och 

Hälsa), med vikt på longitudinella dataanalyser. Projektet syftar till att undersöka ett brett spektrum av arbetsrelaterade och 

hälsorelaterade resultat och det finns därför visst utrymme att anpassa doktorandarbetet till olika relevanta frågeställningar 

beroende på den valda sökandens intresse och kvalifikationer (t.ex. samband mellan distansarbete och hälso- eller 

arbetsrelaterade faktorer). Den valda sökande kommer ges möjlighet att utveckla och bedriva sitt arbete på 

Stressforskningsinstitutet i en stimulerande och väl fungerande forskningsmiljö. 

För mer information om projektet, kontakta Constanze Leineweber, constanze.leineweber@su.se. 

 

D. Implications of the massive shift towards telework during the COVID-19 pandemic for work-life balance, job 

quality and health 

The PhD-position involves studies on the effects of teleworking on work-life balance, job quality and health from a 

quantitative perspective with special emphasize on factors that exacerbate or mitigate the effects of teleworking and 

underlying causal mechanisms. The project aims to understand who benefits from mandatory teleworking and who does not. 

Results from the project will provide important information for employees, employers, policy- and decision-makers on how 

to form strategies that support a more flexible and productive work environment and allow for a healthy combination of 

work and personal life. The doctoral student will work in a research project financed by Forte. 

The position involves quantitative analyses using longitudinal data from our SLOSH database (Swedish Longitudinal 

Occupational Survey of Health), with emphasis on longitudinal data analyses. The project aims to examine a wide range of 

work-related and health outcomes and therefore there is room for developing/adapting the doctoral project idea to different 

relevant sub-topics (e.g., associations between telework and health or work-related factors) depending on the qualifications 

of the selected applicant.  The successful candidate will have ample opportunities to develop and pursue doctoral studies in a 

stimulating research environment.  

For more information about the project, please contact Constanze Leineweber, constanze.leineweber@su.se. 
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E. Alkoholprevention på arbetsplatsen – vad kan vi lära från de goda exemplen? 

Det är väl känt att alkohol orsakar omfattande skador, och är en av våra främsta riskfaktorer för ohälsa och för tidig död. 

Majoriteten av individer med en riskabel alkoholkonsumtion finns i arbetslivet. En problematisk alkoholkonsumtion bland 

anställda kan leda till arbetsrelaterade skador, olyckor, frånvaro och nedsatt produktionsförmåga. Dessa negativa 

konsekvenser är viktiga skäl för arbetsgivare att arbeta alkoholpreventivt. Trots att arbetsplatsen generellt betraktas som en 

passande arena för att arbeta preventivt, finns mycket lite forskning på området. 

Syftet med projektet är att generera kunskap om faktorer som kan bidra till ett lyckat alkoholpreventivt arbeta på 

arbetsplatsen. Istället för att testa olika preventionsmetoder, vill vi kvalitativt undersöka de arbetsplatser som redan lyckats.  

Genom att intervjua nyckelpersoner på arbetsplatser där andelen anställda med riskabel alkoholkonsumtion har minskat, vill 

vi identifiera organisatoriska faktorer som kan ha bidragit till denna minskning. Resultaten från detta projekt utvecklar 

forskningen på området och bidrar med unik, praktiskt förankrad kunskap som kan användas både nationellt och 

internationellt. Alkoholpreventiva insatser inom arbetslivet har möjlighet att vara till stor nytta genom att förhindra 

skadeverkningar av alkohol på både individ-, organisations- och samhällsnivå. 

För mer information om projektet kontakta Kristina Sundqvist, kristina.sundqvist@su.se. 

 

E. 

Note. This project requires fluent Swedish. 
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F. Påverkas hjärnans struktur och funktionella anslutningar senare i livet av psykosocial arbetsstress i mitten av 

livet? 

Projektet syftar till att undersöka påverkan av psykosocial arbetsstress på hjärnans struktur och funktion, samt identifiera 

dess skyddsfaktorer. Specifika frågor är: Vid vilken nivå och varaktighet av arbetsstress ökar risken för förändringar i 

hjärnstruktur och funktionell anslutning? Vilken av de C OVID-19 relaterade förändringarna i arbetsförhållanden har en 

skadlig effekt på hjärnstruktur och funktion? Kan den skadliga effekten av psykosocial arbetsstress motverkas av hög 

kognitionsreserv? 

Studiepopulationen kommer från den pågående nationella kohortstudien: Svenska Longitudinella studien Om Sociala 

förhållanden, arbetsliv och Hälsa (SLOSH, 2006-2022), och består av alla SLOSH-deltagare som är bosatta i Stockholm och 

Uppsala och i åldern 50-79 år vid datainsamlingen under 2021-2023 (n=500). Detta dataset innehåller mätningar av 

psykosocial arbetsstress, sociodemografi, livsstilsfaktorer, kognition och hälsotillstånd, såväl subjektiva som objektiva mått 

på psykosocial arbetsstress som samlats in vartannat år över en 16 års period. Information om förändringar i 

arbetsförhållanden på grund av COVID-19-pandemin kommer att samlas och SMRI- och fMRI-genomsökningarna kommer 

att utföras. 

För mer information om projektet, kontakta Hui-Xin Wang, huixin.wang@su.se 

 

F. Are brain structure and functional connectivity later in life influenced by midlife psychosocial work stress? 

Psychosocial stress at work has been suggested to play a role in the development of cognitive dysfunction, but evidence on 

the neural substrate (brain structure and function) of psychosocial work stress is scarce. 

This project aims to examine the effect of middle-life psychosocial work stress on brain structural and functional changes in 

later life, and to identify protective factors that can counteract the detrimental effect. 

Specific questions are: To investigate the critical level and duration of work stress that increase the probability of alterations 

in the structure and functional connectivity of the brain. Which of the COVID-19 crisis related changes in working 

conditions will have a detrimental effect on brain structure and function? Can high cognitive reserve counteract the 

detrimental effect of psychosocial work stress on the brain? 

The study population will be derived from the ongoing national cohort study: the Swedish Longitudinal Occupational Survey 

of Health (SLOSH, 2006–2022), the SLOSH-MRI (Magnetic Resonance Imaging) study, which consists of all SLOSH 

participants who are living at Stockholm and Uppsala and aged 50-79 years at the time of data collection during 2021-2023 

(n=500). The dataset has biennially repeated measures of sociodemographic, lifestyle factors, cognition, and health status, as 

well as subjective and objective measures of psychosocial work stress since 2006. Information regarding working condition 

changes due to the COVID-19 pandemic and the structural (sMRI) and functional (fMRI) MRI scans were/will be 

collected/performed during 2021-2023. 

For more information about the project, please contact Hui-Xin Wang, huixin.wang@su.se 

 

  



G. Betydelsen av miljöexponeringar för mental, kardiometabol och kognitiv hälsa i longitudinella kohorter 

Psykisk och kardiometabol ohälsa, kognitiv försämring och demens är stora folkhälsoproblem förknippade med stora 

individuella och samhälleliga kostnader. 

Förståelse för och hantering av modifierbara risk/förebyggande faktorer för dessa tillstånd är således av stor vikt. 

Miljöexponeringar i livsmiljön hör till sådana modifierbara faktorer. Dessa inkluderar t.ex. grön infrastruktur (grönyta, d.v.s. 

vegetation, såsom parker, skogar, trädgårdar, träds längs våra gator, osv), samt andra exponeringar så som buller och 

luftföroreningar. Grönstruktur kan understödja människors hälsa, såväl som miljömässig hållbarhet, via flera mekanismer. 

Dessa faktorer är viktiga ur flera policy- och planeringsperspektiv, inklusive folkhälsa, stadsutveckling, klimatförändringar 

och s.k. planetär hälsa. 

Detta projekt undersöker således betydelsen av miljöexponeringar i levnadsmiljön, för mentala, kardiometabola och 

kognitiva utfall. Studierna genomförs på longitudinella kohorter, med högkvalitativa hälso- och miljöexponeringsdata, 

samtidigt som man tar hänsyn till andra viktiga faktorer. En viktig del av arbetet handlar om statistisk dataanalys. 

Projektet kommer att bidra med viktiga empiriska underlag för folkhälsa och hållbar samhällsutveckling.  

För mer information om projektet, kontakta Cecilia Stenfors, cecilia.stenfors@psychology.su.se 

 

G. Estimating the role of environmental exposures for mental, cardiometabolic and cognitive health outcomes in 

longitudinal cohort studies 

Poor mental and cardiometabolic health, cognitive decline and dementia, are major public health concerns associated with 

vast individual and societal costs. Understanding and targeting modifiable risk/preventive factors for these conditions is thus 

vital. Environmental exposures in the living environment, of importance to both public health and sustainable development, 

belong to such modifiable factors. These include e.g. green infrastructure (different types of greenspace provision, i.e. 

vegetation, such as parks, forests, gardens, street trees, etc.), as well as other environmental risk factors like ambient noise 

and air pollution. Greenspace can support human health, as well as environmental sustainability, via multiple pathways. 

These are thus important factors for public health, urban development, climate change mitigation and planetary health.  

This project investigates the role of environmental exposures in the living environment for mental, cardiometabolic and 

cognitive health outcomes. The studies are conducted on longitudinal cohorts, utilizing high-quality health- and 

environmental exposure data, while also considering other important factors. Statistical data analysis is an important part of 

the work.  

The project will contribute empirical bases for public health and sustainable development policies. 

For more information about the project, please contact Cecilia Stenfors, cecilia.stenfors@psychology.su.se  

 

  



H. Perceptuell beräkningspsykologi 

Projektet är en del av det tvärvetenskapliga samarbetet mellan Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet och 

Avdelningen för beräkningsvetenskap och teknik vid KTH inom ramarna för Brain-IT-initiativet vid Swedish e-Science 

Research Centre (SeRC). Denna gemensamma forskningssatsning ledd av prof. Jonas Olofsson vid SU och dr. Pawel 

Herman vid KTH erbjuder en möjlighet att utnyttja potentialen hos beräkningsnätverksmodeller för att få mekanistiska 

insikter om perceptuella och kognitiva fenomen. Projektet kommer att bidra till utvecklingen av nästa generations 

psykologer som på ett flexibelt sätt kan använda ett brett spektrum av experimentella och beräkningstekniker för att driva 

alltmer utmanande frågor i mänsklig perception, forskning som har påtagliga kliniska implikationer. Projektet kommer att 

fokusera på luktsinnet som modellsystem. 

Kandidaten kommer att undersöka människans förmåga att komma ihåg och namnge föremål. Å ena sidan handlar det om 

experimentell forskning om beteenderesponser och hjärnaktivitet, med hjälp av fMRI. Å andra sidan involverar det 

beräkningsmodellering av associativ inlärning mellan neurala representationer av sensoriska input och motsvarande ord. 

Kandidaten bör ha en stark bakgrund eller intresse för beräkningsmodellering och kognitiv psykologi. Syftet är att förbättra 

vår nuvarande förståelse av den underliggande nätverksnivån och synaptiska plasticitetsmekanismerna. Projektet har 

potential för systematisk utvärdering av alternativa hypoteser om associativ bindning av perceptuella minnen med språkliga 

representationer. 

För mer information om projektet, kontakta Jonas Olofsson, jonas.olofsson@psychology.su.se 

 

H. Computational psychology of perception 

The project is part of the interdisciplinary collaboration between the Department of Psychology at Stockholm University and 

the Division of Computational Science and Technology at KTH Royal Institute of Technology within the Brain-IT initiative 

at the Swedish e-Science Research Centre (SeRC). This joint research effort led by Prof. Jonas Olofsson at SU and Dr. 

Pawel Herman at KTH offers an opportunity to leverage the potential of computational network models to gain mechanistic 

insights into perceptual and cognitive phenomena. The project will contribute to the development of the next-generation 

psychologists capable of flexibly utilising a wide spectrum of experimental and computational techniques to pursue 

increasingly challenging questions in human perception, research that has tangible clinical implications. The project willl 

focus on the sense of smell as a model system. 

The candidate will investigate human capabilities to remember and name objects. On the one hand, it involves experimental 

research on behavioral responses and brain activity, using fMRI. On the other hand, it involves computational modelling of 

associative learning between neural representations of sensory inputs and corresponding words. The candidate should have a 

strong background or interest in computational modelling and in cognitive psychology. The aim is to enhance our current 

understanding of the underlying network-level and synaptic plasticity mechanisms. The project has potential for systematic 

evaluation of alternative hypotheses about associative binding of perceptual memories with linguistic representations. 

For more information about the project, please contact Jonas Olofsson, jonas.olofsson@psychology.su.se. 

  



I. Hur uppfattar och bearbetar barn med autism och ADHD positiva stimuli? 

Autism och ADHD är två vanliga och långvariga tillstånd som uppträder i barndomen. I många fall har barn med det ena av 

tillstånden också symtom på det andra. Båda tillstånden ökar också risken för svårigheter med att reglera känslor, starka 

negativa reaktioner på sinnesintryck och inlärningssvårigheter. Kunskap om de underliggande mekanismerna kan bidra till 

bättre vård och mer anpassade specialpedagogiska insatser. Människor har en uppsättning psykologiska och neurala 

mekanismer för att uppmärksamma, förstå och bearbeta olika positiva händelser och stimuli (belöningar). Målet med 

doktorandprojektet är att undersöka om avvikelser i dessa hänger samman med ADHD och autism. 

I projektet använder vi en bred uppsättning av metoder från ögonspårning (eye tracking) till beteendestudier av 

beslutsfattande och kliniska psykologiska bedömningar. Du kommer att ingå i en växande forskargrupp vid Stockholms 

universitet med nära samarbete med Karolinska institutet och barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar i Stockholm. 

Som doktorand får du möjlighet att utveckla färdigheter i dataanalys och klinisk psykologi. Under arbetet kommer du att 

kommunicera med barn som deltar i studien. Därför krävs flytande kunskaper i svenska" 

För mer information om projektet kontakta Johan Lundin Kleberg, johan.lundin.kleberg@su.se. 

 

I. 

Note. This project requires fluent Swedish. 

 

 


